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Conclusie e 

Inn de vij f voorgaande hoofdstukken is ingegaan op een centraal aspect van het staatsrecht voor  Neder-

landss Oost-Indië, de stelsels van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands Oost-Indië 

inn de jaren 1602-1942; op opvattingen van Nederlandse bestuurders, politici en staatsrechtsgeleerden in 

diee jaren over  de verhouding tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië; en op de samenhang tussen 

dee stelsels en de opvattingen. De jaren 1602-1942 zijn onderverdeeld in vij f periodes: per  hoofdstuk is 

éénn periode behandeld. Elk hoofdstuk is afgesloten met een korte concluderende paragraaf met daarin 

eenn weergave in hoofdlijnen van stelsels en opvattingen van de desbetreffende periode. 

Inn het onderstaande zal niet meer  over  de afzonderlijke periodes worden gesproken: de slotparagra-

fenn van de verschillende hoofdstukken bieden voor  deze periodes afdoende conclusies. Hieronder  zal 

wordenn ingegaan op de ontwikkelingsgang van de stelsels en de opvattingen door  de jaren en periodes 

heen.. Meer  in het bijzonder  zal worden aangegeven in hoeverre er  sprake is geweest van continuïteit of 

vann breuken in die ontwikkeling. 

DeDe stelsels van verdeling van regelgevende bevoegdheden voor Nederlands Oost-Indië 

Tott  op zekere hoogte is er  hier  sprake van continuïteit. Deze betreft twee ambten en één beginsel. De 

ambtenn gouverneur-generaal en raad van Indië worden al aan het begin van de VOC-periode in het 

levenn geroepen, en bestaan nog steeds in 1942. In het staatsrecht voor  Nederlands Oost-Indië is vooral 

dee rol van de gouverneur-generaal altij d een belangrijke gebleven. Daarnaast is er  het beginsel dat 

regelingenn die de verdeling van regelgevende bevoegdheden voor  Nederlands Oost-Indië vastleggen 

doorr  Nederlandse regelgevers worden gemaakt, en dat die regelingen de Indische regering tot een 

aanvullendee regelgever  maken die ondergeschikt is aan organen in Nederland. Dit beginsel - dat 

overigenss lange tij d maar  moeilijk in praktij k kon worden gebracht door  de slechte verbindingen tussen 

Nederlandd en Nederlands Oost-Indië - is tot 1942 gehandhaafd, al zijn er  in de laatste decennia vóór 

19422 wel voorzichtig vraagtekens gezet bij  de handhaving ervan in de toekomst. 

Daarnaastt  zijn er  echter  enkele breuklijnen, die duidelijk te dateren zijn. De eerste duidelijk e breuk 

iss het jaar  1795. Was er  daarvoor  geen sprake van een van tevoren doordacht stelsel van verdeling van 

regelgevendee bevoegdheden voor  Nederlands Oost-Indië, vanaf dat jaar  worden dergelijke stelsels van 

tevorenn geconstrueerd. De jaren 1795-1816 zijn vervolgens in hoge mate een fase van experimenteren. 

Err  worden voortdurend nieuwe stelsels ontwikkeld, waarbij  slechts vaststaat dat regelgeving voor 

Nederlandss Oost-Indië niet langer  door  een handelsmaatschappij, maar  alleen door  overheidsorganen 

wordtt  vastgesteld. De verdeling van regelgevende bevoegdheden over  deze organen verschilt per 

stelsel,, en geen van de stelsels functioneert gedurende langere tij d in de praktijk . 
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Hett jaar 1816 vormt een tweede breuk, zij het een minder radicale dan die van het jaar 1795. Voor 

hett eerst is er een van tevoren doordacht stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden dat 

gedurendee een langere periode in de praktijk wordt gebracht en blijkt te functioneren. Het is, net als de 

stelselss die aan het eind van het overgangstijdperk zijn ontwikkeld, een autocratisch stelsel. Dit stelsel 

legtt namelijk alle regelgevende (en bestuurlijke) bevoegdheden bij één orgaan, de Koning. De Koning 

kann zijn bevoegdheden naar eigen goeddunken uitoefenen, overdragen en weer tot zich nemen. Dat er 

sprakee is van vijf Regeringsreglementen in ruim twintig jaar moge de indruk wekken dat er sprake is 

vann een nogal wispelturig autocratisch heerser, waar het betreft het stelsel van verdeling van regelge-

vendee bevoegdheden is die indruk minder juist. Aan het stelsel wordt vrij strak de hand gehouden, en 

dee Regeringsreglementen tonen inzake het stelsel van verdeling van regelgevende bevoegdheden een 

duidelijkee continuïteit. Als er al sprake is van een ontwikkeling, dan is dit er een waarin de Koning, 

daarinn bijgestaan door zijn minister van koloniën, probeert om de regelgever in Nederlands-Indië 

minderr vrijheid te laten en aldus het zojuist onderscheiden beginsel van ondergeschiktheid van deze 

regelgeverr in praktijk te brengen. 

Hett jaar 1848 vormt een volgende breuk. Vanaf dit jaar en tot het eind van de in dit boek behandel-

dee periode kan men niet langer spreken van een autocratisch stelsel. Er is een zekere mate van machten-

scheiding,, en een medewetgevende en controlerende volksvertegenwoordiging. Hierbij moet worden 

bedachtt dat dit stelsel pas rond 1870 naar behoren begint te functioneren. Bovendien moet worden 

bedachtt dat dit constitutionalistische stelsel, waarbij regelgevende bevoegdheden over meer organen 

zijnn verdeeld, waarvan er niet één de hoogste macht heeft, zich beperkt tot Nederlandse organen in 

Nederlandd of in Nederlands-Indië. 

Hett jaar 1848 is in staatsrechtelijk opzicht eigenlijk het laatste duidelijke breukjaar. Er worden vanaf 

hett eind van de negentiende eeuw wel pogingen ondernomen om bij de spreiding van macht ook de 

(inheemse)) bevolking van Nederlands-Indië te betrekken, maar dit leidt tot 1942 niet tot tastbare 

resultaten.. De Volksraad - in deze het meest relevante orgaan - krijgt weliswaar onder de Grondwet van 

19222 en de Indische staatsregeling enkele bevoegdheden, maar deze zijn niet van dien aard dat er 

sprakee is van een echte wijziging in het stelsel zoals dat in 1848 in het leven is geroepen. 

NederlandseNederlandse opvattingen over de verhouding tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië 

Dezee kwestie betreft twee samenhangende vraagstukken: de verhouding tussen beide gebieden, en de 

taakk die Nederland heeft jegens de inheemse bevolking van Nederlands-Indië. Inzake beide vraagstuk-

kenn is er geen sprake van continuïteit in die zin dat er constanten zijn die de gehele periode 1602-1942 

hunn gelding onverkort behouden. Tijdens de VOC-periode wordt er over de verhouding tussen beide 

gebiedenn en over de Nederlandse taak jegens de inheemse bevolking niet systematisch nagedacht: de in 

dee Indonesische archipel verworven gebieden worden per definitie gezien als wingewest, en zorg over 
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hett lot van de inheemse bevolking is er niet of nauwelijks. Een dergelijk systematisch denken komt pas 

opp in het overgangstijdperk, dat daarmee kan worden gezien als eerste breuklijn. 

Inn de periode 1795-1816 gebeuren er twee dingen. Ten eerste wordt rond 1800 met de opheffing van 

dee VOC ondubbelzinnig duidelijk dat Nederlands Oost-Indië voortaan staatsbezitting is. Ten tweede is 

err het rapport van 1803 dat een combinatie van opvattingen in het leven roept die lange tijd zal stand-

houdenn als min of meer officieel beleidsbeginsel: de al onder de VOC bestaande opvatting dat Neder-

landss Oost-Indie' een wingewest is, wordt verbonden met de opvatting dat Nederland moet zorgen voor 

hett welzijn en de welvaart van de inheemse bevolking. Zo zijn er in de overgangsperiode dus beginsel-

verklaringenn over beide zojuist genoemde vraagstukken. 

Inn de periode 1816-1848 vindt inzake het eerste vraagstuk geen ontwikkeling plaats: Nederlands-

Indiëë wordt gezien als staatsbezitting en wingewest. Met betrekking tot het tweede vraagstuk is er wel 

enigee ontwikkeling. Er ontstaat namelijk een, zij het nog voorzichtige, discussie over de beste manier 

omm het welzijn en de welvaart van de inheemse bevolking te bevorderen. Enerzijds is er het standpunt 

vann de Raad van State, ingenomen in een advies uit 1814, waarin de Raad een zekere verwestersing van 

dee inheemse samenleving bepleit; anderzijds is er het standpunt van gouverneur-generaal Van den 

Bosch,, ingenomen in brieven uit 1831 en in aansluiting op het rapport van 1803, dat de zeden en 

gewoontenn van de inheemse bevolking in stand moeten worden gehouden. Deze discussie zal ongeveer 

honderdd jaar later opnieuw, en dan met veel grotere felheid worden gevoerd. 

Inn de periode 1848-1927 vindt inzake beide vraagstukken een geleidelijke ontwikkeling plaats. Zo 

raaktt de gedachte dat Nederlands-Indië een staatsbezitting is langzaam op de achtergrond: men begint 

Nederlands-Indiëë te zien als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, zij het een aan het rijk in 

Europaa ondergeschikt deel. In het kader daarvan ontstaat het streven naar zelfbestuur naar westers 

modell  voor Nederlands-Indië. Daarnaast worden het feit en de opvatting dat Nederlands-Indië een 

wingewestt is minder benadrukt - al verdwijnt dit feit daarmee natuurlijk niet. Ten slotte wordt op het 

tweedee vraagstuk, de zorg voor de inheemse bevolking, steeds meer de nadruk gelegd. De zorg voor de 

inheemsee bevolking wordt daarbij vrijwel gelijkgesteld aan het verwestersen van die bevolking. De 

culminatiee van deze ontwikkeling ligt in 1901, het jaar waarin de ethische politiek als officieel beleids-

beginsell  wordt geïntroduceerd. Daarmee kan 1901 tot op zekere hoogte worden gezien als een breuk-

jaarr - al is het toch vooral het eindpunt van een ontwikkeling in het Nederlandse koloniale denken die al 

kortt né 1850 is ingezet. 

Onderr invloed van de ethische politiek krijgt het tweede vraagstuk ook een politiek-staatkundige 

component,, en raakt het daardoor nauwer verbonden met het eerste vraagstuk. De gedachte komt op dat 

dee inheemse bevolking moet worden betrokken bij het regeren van Nederlands-Indië. Zoals impliciet 

geblekenn bij het bespreken van de stelsels van verdeling van regelgevende bevoegdheden, blijf t het 

inzakee de ontwikkeling van Nederlands-Indië tot een gelijkwaardiger, zelfbesturend deel van het 
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Koninkrijkk en inzake de medewerking van de (inheemse) bevolking bij het regeren van Nederlands-

Indiëë vooral bij vrome wensen. Dit is enerzijds een gevolg van de ethische politiek zelf, die wil ontwik-

kelenn langs de wegen der geleidelijkheid, en anderzijds een gevolg van een verandering in het Neder-

landsee koloniale denken en het Nederlandse koloniale beleid rond 1920. In dit beleid wordt - in de lijn 

vann Van den Bosch, al zal men zich daar waarschijnlijk niet van bewust zijn geweest - weer grotere 

nadrukk gelegd op het in haar eigen waarde laten van de inheemse bevolking. Bovendien is het verander-

dee Nederlandse beleid, dat mede ontstaat door de opkomst van de nationalistische beweging, als gevolg 

vann de activiteiten van die beweging nog voorzichtiger dan de ethische politiek al was. Zoals gezegd 

voltrektt deze ontwikkeling zich rond 1920: er valt hier geen duidelijk omslagpunt aan te geven, en het 

iss waarschijnlijk het beste om de jaren 1918-1927 in deze als omslagperiode te zien. 

Dezee omslagperiode is de laatste breuklijn inzake de Nederlandse opvattingen over de verhouding 

tussenn Nederland en Nederlands-Indië. Tot 1942 blijf t het zojuist genoemde veranderde Nederlandse 

beleidd van kracht. Benadrukt moet echter wel worden dat dit veranderde beleid geen radicale breuk is 

mett eerder Nederlands beleid inzake en eerder Nederlands denken over de verhouding tussen Neder-

landd en Nederlands-Indie, zoals zich dat vanaf 1803 heeft ontwikkeld. Gesteld kan worden dat Neder-

landsee koloniale denkers en beleidsmakers zich vanaf dat jaar, en vooral vanaf 1850 een project zijn 

gaann aanpraten: de ontwikkeling van het gebiedsdeel Nederlands-Indië en van zijn bevolking. Boven-

dienn had Nederland voor zichzelf uitgemaakt dat het zelf het beste wist hoe die ontwikkeling moest 

wordenn voltrokken. 

Menn krijgt in ieder geval de indruk dat onvoorziene of niet controleerbare ontwikkelingen, zoals de 

opkomstt van de nationalistische beweging, als lastige hindernissen werden gezien voor het project dat 

Nederlandd had te voltooien. En met de mogelijkheid dat een ander land, in casu Japan, het hele project 

zouu kunnen verstoren, lijk t al helemaal geen rekening te zijn gehouden. In dit licht is het aannemelijk 

datt de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de daaropvolgende onafhankelijkheidsverklaring van 

177 augustus 1945 voor Nederlandse koloniale denkers en beleidsmakers een enorme teleurstelling en 

eenn bijna persoonlijke belediging zijn geweest. 
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